
18

สวนที่ 2.2 การดําเนินงานดานพลังงานชุมชน

1. การลงพื้นที่ศึกษาบานเปร็ดใน
-ขอสรุปในพื้นที่
จากการสํารวจพื้นท่ีและหารือกับกรรมการและผูแทนชุมชนบานเปร็ดใน ไดขอสรุปของการลง

พื้นท่ีศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี
1) โครงการพลังงานท่ีจะดําเนินงานในพื้นท่ีบานเปร็ดใน เปนโครงการท่ีริเร่ิมจากแนวคิดเพื่อ

ตอบสนองความตองการของชุมชนเร่ืองพลังงาน เน่ืองจากไดเรียนรูจากประสบการณทํางานของนักวิจัย
และคนในชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองพลังงานวาถึงแมจะมีการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ ท้ังในดาน
งบประมาณ เทคโนโลยี แตเม่ือนําไปใชกับชุมชนจะประสบความลมเหลว เน่ืองจากไมเปนไปตามความ
ตองการและศักยภาพของทรัพยากรในพื้นท่ีของชุมชน

2) การดําเนินโครงการมีระยะ 2 ป โดยสงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจเร่ืองพลังงานให
ตรงกัน และสํารวจพฤติกรรมการใชพลังงานของชุมชนโดยวิธีทําบัญชีครัวเรือนพลังงาน ในทุกครัวเรือน
ทุกกิจกรรมการใชพลังงาน ซ่ึงจะเปนขอมูลสําหรับชุมชนในการสํารวจตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชพลังงาน หรือการสรรหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ภายใตเงื่อนไขศักยภาพและแหลงทรัพยากร

3) ลักษณะความรวมมือการทํางานของชุมชนกับนักวิจัย คือ ชุมชนจัดตั้งคณะทํางานพลังงาน
ชุมชนบานเปร็ดใน กลุมยุวชนอาสาสมัครพลังงาน เพื่อชวยทําแบบสํารวจทุกครัวเรือนในทุกกิจกรรม
การใชพลังงาน การวางแผนการจัดการพลังงานชุมชน โดยนักวิจัยทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแนะ
แนวทาง พรอมท้ังเปนผูสอนการทําบันทึกขอมูล และชวยกันวางแผนการทํางาน

4) โครงการเนนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนักวิจัย

2. การศึกษาศักยภาพพื้นที่ สํารวจทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน และประเมินศักยภาพแหลง
พลังงานหมุนเวียนในภาพรวม

การศึกษาภายใตโครงการวิจัยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมและการตัดสินใจ โดยใหชุมชนมี
สวนรวมในการเรียนรูและตัดสินใจในทุกข้ันตอน ตั้งแตการเรียนรูเขาใจปญหาดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมของตนเองจากการทําบัญชีครัวเรือนดานพลังงานโดยนักวิจัยชุมชนและอาสาสมัครยุวชน
พลังงาน ตลอดจนสรางความเขาใจในศักยภาพของแหลงพลังงานหมุนเวียนในทองถิ่นของชุมชนโดย
อาศัยแหลงความรูในทองถิ่นบูรณาการกับความรูจากภายนอกมารวมกันจัดทําแผนชุมชนในการพึ่งพา
ตนเองดานพลังงาน การดําเนินงานตามแผนเพื่อพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนในทองถิ่นมาใช
ประโยชนผานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อันจะสามารถลดภาระคาใชจาย และสงผลดีตอสิ่ งแวดลอมและ
สุขอนามัยของชุมชน ตลอดจนทําการศึกษาถึงปจจัยและเงื่อนไขท่ีจะนําไปสูความสําเร็จหรืออุปสรรคใน
การดําเนินงานพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในชุมชน เพื่อเปนแบบอยางของการดําเนินงานดานพลังงาน
ของชุมชนอื่น และเพื่อเปนการบรรเทาปญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายและขอเสนอท่ีวางไวจึงไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ข้ึนในพื้นท่ี
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3. กิจกรรมที่ไดดําเนินการดานพลังงานชุมชน
3.1 บัญชีพลังงานครัวเรือนและสมดุลพลังงานชุมชนบานเปร็ดใน ณ ตุลาคม 2555
ผลจากการสํารวจขอมูลและรวมกันจัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือนของชุมชนบานเปร็ดในเม่ือ

ตุลาคม 2555 พบวามีประชากรรวมท้ังสิ้น 449 คน 126 ครัวเรือน และมีการประกอบอาชีพดังน้ี 73%
เปนเกษตรกร รองลงมา 17% รับจางท่ัวไป 8% ประกอบธุรกิจหรือคาขาย และมีราชการอยู 2%

มีรายไดรวมท้ังหมูบาน เทากับ 22,569,750 บาท/ป หรือเทากับ 179,125 บาท/ครัวเรือน/ป และ
มีรายจายรวมท้ังหมูบาน เทากับ 11,814,908 บาท/ป หรือเทากับ 93,769 บาท/ครัวเรือน/ป หรือคิดเปน
รอยละ 52.35 ของรายได

แผนภาพที่ 1 แสดงสัดสวนการประกอบอาชีพ

รับจางท่ัวไป
17%

ธุรกิจหรอืคาขาย
8%
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แผนภาพที่ 2 รายไดและรายจายบานเปร็ดใน

สําหรับขอมูลดานพลังงานของชุมชนบานเปร็ดใน ผลจากการสํารวจพบวา มีปริมาณการใช
พลังงานท้ังหมด 159.81 toe (Ton of Oil Equivalent: ตันเทียบเทานํ้ามันดิบ) คิดเปนมูลคาการใช
พลังงานท้ังหมด 5,839,437.42 บาทตอป โดยมีสัดสวนของมูลคาท่ีหมุนเวียนอยูในหมูบาน 164,171.36
บาทหรือคิดเปนรอยละ 2.42 ของมูลคาการใชพลังงานท้ังหมด และมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จากการใชพลังงานเทากับ 488.33 ตันคารบอนไดออกไซด โดยพบวารูปแบบการใชพลังงานของบาน
เปร็ดในสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทพลังงานใชแลวหมดไปและประเภทพลังงาน
หมุนเวียน ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. ประเภทพลังงานใชแลวหมดไป
การใชพลังงานประเภทใชแลวหมดไปของบานเปร็ดใน มีการใชท้ังหมด 140.07 toe คิดเปน

รอยละ 88 ของการใชพลังงานท้ังหมด มีมูลคา 5,745,597.42 บาท คิดเปนรอยละ 98 ของมูลคาการใช
พลังงานท้ังหมด สามารถแยกออกไดดังน้ี

1.1 ไฟฟา
หมูบานเปร็ดในมีครัวเรือนท่ีใชไฟฟาจํานวน 118 ครัวเรือน มีครัวเรือนท่ีใชหลอดไสอยู

65 ครัวเรือน จํานวนหลอดไสรวมเทากับ 390 หลอด หรือเฉลี่ยเทากับ 6 หลอดตอครัวเรือน มีการใช
ไฟฟาท้ังหมด 210,339.52 หนวย (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ตอป เฉลี่ยใชไฟฟาครัวเรือนละ 1,782.54หนวย/ป
หรือคิดเปน 148.55 หนวย/ครัวเรือน/เดือน คิดเปนมูลคาการใชไฟฟารวม 694,120.42 บาท/ป เฉลี่ย
มูลคาการใชไฟฟาครัวเรือนละ 5,882.38บาท/ป หรือคิดเปน 490 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ราคาคาไฟฟา
เฉลี่ยตอเดือนเทากับ 3.3 บาท/หนวย) มูลคาของการใชพลังงานไฟฟาคิดเปน 12 % ของคาใชจายดาน
พลังงานท้ังหมดของหมูบานเปร็ดใน
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1.2. นํ้ามันเบนซิน 91,95
หมูบานเปร็ดในมีจํานวนครัวเรือนท่ีใชนํ้ามันเบนซิน 91 และ 95 รวมกัน 113

ครัวเรือน คิดเปนปริมาณการใชตอปเทากับ 53,623.51 ลิตร โดยสามารถแบงแยกตามกิจกรรมไดดังน้ี
 การขนสงท่ัวไป 53,623.51 ลิตร
 รถมอเตอรไซค 50,136.58 ลิตร หรือเทากับ 2,256,146 บาท มีจํานวน

มอเตอรไซค 193 คัน มูลคานํ้ามันตอคันเทากับ 11,689 บาท/คัน/ป
 รถเกง 933.33 ลิตร หรือเทากับ 42,000 บาท มีจํานวนกระบะ 2 คัน มูลคา

นํ้ามันตอคันเทากับ 21,000 บาท/คัน/ป
 เรือ 2,553.60 ลิตร หรือเทากับ 114,912 บาท มีจํานวนเรือ 2 ลํา มูลคา

นํ้ามันตอลําเทากับ 57,456 บาท/ลํา/ป
มูลคารวมท้ังหมูบานโดยคิดราคาท่ีลิตรละ 45 บาท เทากับ 2,303,618 บาท/หมูบาน/ป

คิดเปนรอยละ 41 ของมูลคาคาใชจายดานพลังงานในหมูบานเปร็ดใน
1.3. นํ้ามันดีเซล

หมูบานเปร็ดในมีจํานวนครัวเรือนท่ีใชนํ้ามันดีเซล 63 ครัวเรือน คิดเปนปริมาณการใช
ตอปเทากับ 72,558 ลิตร โดยสามารถแบงแยกตามกิจกรรมไดดังน้ี

 การขนสงท่ัวไป 49,769 ลิตร
 รถกระบะ 49,769 ลิตร หรือเทากับ 1,609,020 บาท มีจํานวนกระบะ 40 คัน

มูลคานํ้ามันตอคันเทากับ 40,226 บาท/คัน/ป
 การเกษตร 22,788.86 ลิตร
 รถไถ 9,408 ลิตร หรือเทากับ 304,164 บาท มีจํานวนรถไถ 9 คัน มูลคา

นํ้ามันตอคันเทากับ 33,796 บาท/คัน/ป
 เคร่ืองสูบนํ้า 13,381 ลิตร หรือเทากับ 432,600 บาท มีจํานวนเคร่ืองสูบนํ้า 19

เคร่ือง มูลคานํ้ามันตอคันเทากับ 22,768 บาท/เคร่ือง/ป
มูลคารวมท้ังหมูบานโดยคิดราคาท่ีลิตรละ 32.33 บาท เทากับ 2,345,784 บาท/

หมูบาน/ป คิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาคาใชจายดานพลังงานในหมูบานเปร็ดใน
1.4. กาซหุงตม (LPG)

จํานวนครัวเรือนท่ีใชงานกาซหุงตมของหมูบานเปร็ดในมีจํานวน 126 ครัวเรือน ท้ัง
หมูบานมีปริมาณการใชกาซหุงตม 292,635 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาดานพลังงานคือเทากับ 292,635
บาท หรือคิดเปนรอยละ 5 ของมูลคาคาใชจายดานพลังงานในหมูบานเปร็ดใน เฉลี่ยใชตอครัวเรือน
เทากับ 2,322 บาท/ครัวเรือน/ป
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2. ประเภทพลังงานหมุนเวียน
การใชพลังงานประเภทใชแลวหมดไปของบานเปร็ดใน มีชนิดเช้ือเพลิงท่ีใชเพียงชนิดเดียว

คือ ถาน จํานวนครัวเรือนท่ีใชถานมีจํานวน 46 ครัวเรือน ในน้ีมีครัวเรือนท่ีสามารถเผาถานใชเองได
เทากับ 10 ครัวเรือนหรือคิดเปน 12 % ของครัวเรือนท่ีใชถาน การใชท้ังหมด 19.73 toe หรือ เทากับ
93,840 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 12 ของการใชพลังงานท้ังหมด มีมูลคา 93,840 บาท เฉลี่ยใชตอ
ครัวเรือนเทากับ 2,040 บาท/ครัวเรือน/ป คิดเปนรอยละ 2 ของมูลคาการใชพลังงานท้ังหมด

แผนภาพที่ 3 แสดงปริมาณการใชเช้ือเพลิง

แผนภาพที่ 4 แสดงสัดสวนการใชเช้ือเพลิง
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2. ประเภทพลังงานหมุนเวียน
การใชพลังงานประเภทใชแลวหมดไปของบานเปร็ดใน มีชนิดเช้ือเพลิงท่ีใชเพียงชนิดเดียว
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ครัวเรือนเทากับ 2,040 บาท/ครัวเรือน/ป คิดเปนรอยละ 2 ของมูลคาการใชพลังงานท้ังหมด

แผนภาพที่ 3 แสดงปริมาณการใชเช้ือเพลิง
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ตารางที่ 1 สรุปปริมาณและมูลคาการใชพลังงานแยกรายเช้ือเพลิงบานเปร็ดใน

ชนิดเชื้อเพลิง
จํานวน

ครัวเรือน
ที่ใชงาน

ปริมาณ
การใชตอ
ครัวเรือน

ตอป

ปริมาณ
การใชตอ

หมูบานตอ
ป

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

คาใชจายตอป
(บาท)

ครัวเรือน หมูบาน

ไฟฟา
(กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 118 1,782.54 210,339.52 3.30 490 5,882.38

นํ้ามันเบนซิน 91,95
(ลิตร) 113 474.53 53,623.51 45.00 21,354 2,413,058

นํ้ามันดีเซล
(ลิตร)

63 1,151.69 72,557.50 32.33 37,234 2,345,784

กาซหุงตม
(กิโลกรัม) 126 120.10 15,136.29 19.33 2,322 292,635

ถานไม
(กิโลกรัม) 46 204.00 9,384.00 10.00 2,040 93,840

รวม 63,440 5,151,199.38

รายจายดานพลังงานท้ังหมูบาน เทากับ 5,151,199.38 บาท/ป หรือ เทากับ 63,440 บาท/
ครัวเรือน/ป คิดเปนรอยละ 22.82 ของรายได และคิดเปน 43.60 ของรายจาย
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แผนภาพที่ 5 แสดงมูลคาการใชพลังงาน

แผนภาพที่ 6 แสดงสัดสวนมูลคาการใชพลังงาน

694.1204186
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ตารางที่ 2 สมดุลพลังงานบานเปร็ดใน

ไฟฟา แกส ดเีซล เบนซิน 91,95 ไมเผาถานหลุม รวม ประเภท ทางไฟฟา กระบวนการผลติ ทําน้ํารอน สถานจีาย การใชงาน หุงตม  เคร่ืองใชไฟฟา เกษตรกรรม  ขนสง
19.91 19.91 นําเขาไฟฟา 1.00 19.91

- อุปกรณไฟฟาทั่วไป 1.00 (19.91) 17.923 17.92
19.73 19.73 เตาถาน(ผลติถานจากเตาเผาหลุม) 0.07 1.38

- เตาถาน(ผลติถานจากเตาเผา200ลติร) 0.08 -
17.66 17.66 เตาแกสหุงตม 0.30 5.30

37.36 37.36 รถจักรยานยนต (ขนสง) 0.20 7.47
- 0 0.70 0.70 รถเกง (ขนสง) 0.20 0.14
- 42.90 - 42.90 รถกระบะ (ขนสง) 0.25 10.72
- - - รถบรรทุก (ขนสง) 0.25 -

- 1.90 1.90 เรือประมง (ขนสง) 0.25 0.48
8.11 8.11 รถไถเดนิตาม เกษตร 0.25 2.03

11.53 11.53 เคร่ืองสูบน้ํา 0.25 2.88
19.91 17.66 62.54 39.95 19.73 159.81 รวม - 17.923 6.68 17.92 4.91 18.81

132.16 46.59 193.77 115.81 - 488.332 การปลอยGHG ( CO2 1000 กโิลกรัม) 0.90
694.12 292.64 2,346 2,413.06 93.84 5,839.437 ราคาคาเชื้อเพลงิ ( 1000 บาท)
42.07 3.03 14.51 10.72 93.84 164.171 ราคาคาเชื้อเพลงิที่หมุนเวยีนในชุมชน (1000 บาท)

ไฟฟา แกส ดเีซล เบนซิน 91,95 ไมเผาถานหลุม
6.637 2.638 3.098 2.899 - อัตราการการปลอยGHG ในหนวยของ CO2 (1000 กโิลกรัม/toe)

34.855 16.568 37.507 60.397 4.756 หนวยราคาคาเชื้อเพลงิ (1000 บาท/ toe)
2.112 0.171 0.232 0.268 4.756 สวนที่หมุนเวยีนในชุมชน (1000 บาท/ toe)

สมดุลพลังงาน บานเปร็ดใน

ที่อยูอาศัยประสทิธภิาพ ระบบไฟฟาเทคโนโลยี

ปสภ.สายสง=
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แผนภาพที่ 7 แสดงสัดสวนการนําเช้ือเพลิงไปใชงานแยกตามกิจกรรม

แผนภาพที่ 8 แสดงสัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
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แผนภาพที่ 9 แสดงปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

แผนภาพที่ 10 แสดงมูลคาการใชพลังงานและสวนท่ีหมุนเวียนอยูในชุมชน
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3.2 การศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก
ผลจากการสํารวจและจัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือนและสมดุลพลังงาน ทําใหชุมชนบานเปร็ดใน

ไดเห็นภาพสะทอนการใชพลังงานภายในชุมชนชัดเจนมากข้ึนและเร่ิมตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวม
ดานพลังงานของชุมชนเอง ดังน้ันเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจดานพลังงานทางเลือกใหแก
ชุมชน อันจะนํามาซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนอยางย่ังยืนสืบไป จึงไดจัดพา
ชุมชนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานพลังงานทางเลือกท่ีนาสนใจและสามารถใชไดในระดับท่ีนา
พอใจในพื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศข้ึนในระหวางวันท่ี 1-2 กันยายน 2555 ดังมีรายละเอียดดังน้ี

1.ระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองโคราช
ไดรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับโครงการผลิตปุยอินทรียและไฟฟาจากขยะของเทศบาลนคร

นครราชสีมา โดยคุณประภาส พราหมณนอย (ผูจัดการโรงงาน) มีขอมูลสรุปดังน้ี
วัตถุประสงคในการกอสราง
1. เพื่อแกไขปญหาเรงดวนดานการจัดการขยะมูลฝอย
2. เพื่อเปนการผลิตพลังงานตามแนวทางการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน (Renewable

Energy) และแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประโยชนสูงสุดดานการสงเสริมกระบวนการนํา
กลับมาใชใหม (Recycle) การผลิตปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะมูลฝอยใหเปนพลังงาน
ไฟฟา ซ่ึงขยะ 10 ตันสามารถปนไฟได 300 kWh ในการทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน

3. เพื่อเปนตัวอยางในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีสวนรวมของประชาชนกับการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมทําใหเกิดความเช่ือม่ันในการจัดการมูลฝอยท่ีไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 230 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ฯ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 34 แหง ซ่ึงมีงบประมาณในการกอสรางท้ังหมด 412 ลานบาท

โครงการระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองโคราช มีองคประกอบหลัก ไดแก
1. การปรับปรุงระบบการคัดแยกตนทางและการเก็บขน
2. ระบบการคัดแยกสวนหนา (Front End Facilities)
3. ระบบยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion)
4. ระบบการใชประโยชนจากปุยอินทรียและการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ
5. ระบบผลิตเช้ือเพลิงจากกระดาษและเศษพลาสติกท่ีไมมีคาในเชิงพาณิชย
6. ระบบกําจัดสุดทายแบบฝงกลบ
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ข้ันตอนในการกําจัดขยะคือ

ขยะท่ีนําไปใชใหมได (ขวด, พลาสติก)

คัดแยกขยะเก็บขนขยะ
ขยะเปยก(ขยะอินทรีย)

ไฟฟาปนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา

แกส
เขาโดมหมักแกส

ปุยอินทรีย
ของแข็ง
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ภาพที่ 1 โครงการระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองโคราช

ภาพที่ 2 เย่ียมชมโรงระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองโคราช
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ภาพที่ 1 โครงการระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองโคราช

ภาพที่ 2 เย่ียมชมโรงระบบกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองโคราช

30
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2.โรงไฟฟาชีวมวลจากเศษไมและกะลามะพราวของ อบจ.คอนบุรี จ.นครราชสีมา
ไดรับการบรรยายและใหความรูโดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ  ซ่ึงโรงไฟฟาแหงน้ีเปนโรงไฟฟา

ขนาดเล็ก กําลังผลิตไฟ 100 kW มีตนทุนการผลิตประมาณ 8 ลานบาท ใชเช้ือเพลิงจํานวน 4,000
ลูกบาศกเมตรตอวัน

จุดประสงคของโรงไฟฟา
1. เพื่อลดปญหาขยะจากการเกษตรในชุมชนเชน เศษไม, กะลามะพราว และอื่นๆ
2. เปนการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน

ข้ันตอนการทํางานของโรงไฟฟา Biomass

ลดอุณหภูมิเตาเผา
ดวย Cooling tower ขี้เถา

ทําความสะอาด
แกสดวย water

scrubber

ลดอุณหภูมิของแกสดวย
Chiller

ลําเลียงเขา
เตาเผา

อบ Biomass

ไมใหมีความชื้น แกส

ความรอน

กรองแกสดวย Bag

Filter

ไอนําควบแนนออก
ท่ี Condenser

ปนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาไฟฟา
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ภาพที่ 3 เย่ียมชมโรงไฟฟาชีวมวลจากเศษไมและกะลามะพราวของ อบจ.คอนบุรี จ.นครราชสีมา

3.การผลิตแทงเช้ือเพลิง RDF จากขยะของมหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา
การดูเทคโนโลยีการกําจัดขยะของศูนยความเปนเลิศทางชีวมวล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีคร้ังน้ี ทางอ.วีรชัย อาจหาญ ไดบรรยายถึงเทคโนโลยีการกําจัดขยะตางๆ ท่ีไดมาจากทาง
บานเรือนและโรงงาน ภายในศูนยฯ จะมีเคร่ืองมือการกําจัดขยะหลายอยาง เชน เคร่ืองตัดยอยขยะโดย
ใชใบพัด เคร่ืองยอยขยะประเภทอัดเปนเม็ด เปนตน โดยขยะในแตละประเภทจะถูกนํามาแยกโดย
เคร่ืองมือตางๆ กลาวคือ ขยะประเภทพลาสติกและสิ่งของเหลือจากครัวเรือนและโรงงานตางๆ จะเปน
ของผสมกัน จะถูกเคร่ืองตัดยอยขยะใบพัดตัดออกใหเปนช้ินเล็กๆ หลังจากน้ัน ขยะบางสวนจะถูกคัด
แยกออกจากกันโดยเคร่ืองคัดแยกขยะแบบสายพาน เคร่ืองดังกลาวจะใชหลักการแยกขยะตามขนาด
ของช้ินขยะ ลําเลียงผานสายพานตอไป

ขยะช้ินสวนท่ีเปนพลาสติกจะถูกแยกออกไปเพื่อนําเขาเคร่ืองอัดเม็ด เพื่อชวยในการลดคาขนสง
ขยะไปยังท่ีอื่นตอไป สวนขยะบางสวนท่ีมาจากเศษขยะอาหาร หรือ เศษขยะชีวมวล จะถูกคัดแยก
ออกไปทําเปนปุย เพื่อสงขายตอใหกับทางเกษตรกรตอไป
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ภาพที่ 4 การผลิตแทงเช้ือเพลิง RDF จากขยะของมหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา

4. การผลิตไฟฟาและพลังงานจากแสงอาทิตย บริษัทกรีนโซน ประเทศไทยจํากัด จ.สระบุรี
จุดประสงคของการสรางศูนยการเรียนรูเพื่อโลกสีเขียว
1. เพื่อสงเสริมใหผูเย่ียมชมและผูเขารวมมีหลักคิดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการ

ออกแบบ จัดการและแกไขปญหาดานพลังงาน เกษตร สิ่งแวดลอม
2. เพื่อสงเสริมการมุมมองทํางานเปนกลุมอยางมีความสุขทามกลางสังคมท่ีมีความสับสน
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการสรางสรรคท่ีเปนประโยชน ท้ังตอตนเองและสิ่งแวดลอมได

ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง
4. เพื่อสรางเพื่อน สรางเครือขายกลุมคนและสังคมท่ีมีความมุงหวังใหเกิดสังคมท่ีมีความ

ย่ังยืนรวมกัน
5. เพื่อสรางความเช่ือม่ันในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงานวา “ทุกคน..สามารถทําได”

คุณลักษณะพื้นฐานของศูนยการเรียนรูเพื่อโลกสีเขียวมีดังน้ี
1. หลังคาท่ีสรางข้ึนโดยใชแผงโซลารเซลล (BIPV) และทําความรอนไดดวยแผงโซลาร

เซลล (BPVT)
2. สถาปตยกรรมท่ีใชพลังงานต่ํา (สถาปตยกรรมแฝง) การปรับใหสอดคลอง เชน การ

ระบายอากาศตามธรรมชาติ, การใชแสงธรรมชาติ
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3. การใชวัสดุท่ีใชพลังงานต่ําในการกอสราง เชน บานดิน (ใชดินและทรายท่ีมีอยูใน
ทองถิ่น), ใชอิฐดินท่ีมีการบีบอัด, ไมไผ, ปลูกตนไมท่ีโตเร็ว, หลังคาชีวมวล (หญาและ
ใบไม)

4. การนําวัสดุกลับมาใชใหมและการใชซํ้า เชน การนําไมกลับมาใชซํ้า (การนําไมเกามาใช
แทนเสาปูน , พื้นกระดาน , ประตูและหนาตาง), การนําพลาสติกกลับมาใชใหม (การนํา
ไมและพลาสติกผสมกับข้ีเลื่อยใชทําของประดับ), การนําผากลับมาใชใหม (การนําผา
หลายๆ ช้ินมาเย็บรวมกันจะไดผาหมท่ีมีลวดลายสวย)

5. การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม
6. มีการบําบัดนํ้า (หินทรายธรรมชาติ, แสงอัลตราไวโอเลต, โอโซน, พืช), นํานํ้ากลับมาใช

ใหม และเติมอากาศใหนํ้า และทําใหนํ้าสะอาดดวยการไหลเวียนออกซิเจนในอากาศ)
7. สระวายนํ้าธรรมชาติ โดยไมมีการใชสารคลอรีน และบําบัดดวยการอัดอากาศดวยฟอง

ขนาดเล็กเปนข้ันตอนแรกของการบําบัดนํ้า, การกรองดวยหิน, ปลูกพืชและตนไมใน
ระบบนิเวศขนาดเล็กดูดกลืนสารท่ีไมตองการ(คือมลพิษและสิ่งท่ีทําใหเกิดโรค) สุดทาย
ใชโอโซนในการบําบัด

8. การปลูกตนไมเพื่อเปนมานบังแดด
9. มีการปลูกผักไรสารและพืชผักประจําทองถิ่น

ภาพที่ 5 เย่ียมชมการผลิตไฟฟาและพลังงานจากแสงอาทิตย บริษัทกรีนโซ ประเทศไทยจํากัด
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3. การใชวัสดุท่ีใชพลังงานต่ําในการกอสราง เชน บานดิน (ใชดินและทรายท่ีมีอยูใน
ทองถิ่น), ใชอิฐดินท่ีมีการบีบอัด, ไมไผ, ปลูกตนไมท่ีโตเร็ว, หลังคาชีวมวล (หญาและ
ใบไม)

4. การนําวัสดุกลับมาใชใหมและการใชซํ้า เชน การนําไมกลับมาใชซํ้า (การนําไมเกามาใช
แทนเสาปูน , พื้นกระดาน , ประตูและหนาตาง), การนําพลาสติกกลับมาใชใหม (การนํา
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5.ระบบบอหมักกาซชีวภาพจากฟารมสุกรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ต .โคกตูม อ .หนองแค
จ.สระบุรี

การบริหารจัดการและใชแหลงทรัพยากรทดแทนมาผลิตเปนพลังงานทางเลือกคือการผลิตกาซ
ชีวภาพจากมูลสัตว(มูลสุกร) เพื่อใชในการหุงตมในครัวเรือน โดยใช Fixed Dome ณ ชุมชน อ.หนองแค
จ.สระบุรี โดยมีคุณสมนึก เทพโพธิ์ เปนผูบรรยายและใหความรูในการศึกษาคร้ังน้ี โดยโครงการน้ี ไดมี
การดําเนินงานมาแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 และมีผูเขารวมในโครงการ 24 ครัวเรือน สวน
คาใชจายคาเช้ือเพลิงน้ันทางโครงการไดเก็บจากสมาชิกเพียงปละ 200 บาท เทาน้ัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โครงการน้ีประสบผลสําเร็จเปนอยางมากตามจุดประสงค นอกจากน้ีมูลสัตวท่ีเปนของแข็งยังสามารถ
นําไปเปนปุยอินทรียใชในการเกษตรไดอีกดวย ดังน้ันโครงการน้ีจึงถือเปนตัวอยางหน่ึงของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

จุดประสงคของโครงการ คือ
1. เพื่อลดรายจายจากการใชกาซหุงตมในการหุงหาอาหาร
2. เพื่อลดปญหามลภาวะทางกลิ่นท่ีเกิดจากนํ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
3. เพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางฟารมเลี้ยงสัตวกับชุมชน

ข้ันตอนในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว

กาซหุงตม
มูลสัตว

แกส

ปุยอินทรียของเหลว +

ของแข็ง
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ภาพที่ 6 เย่ียมชมระบบบอหมักกาซชีวภาพจากฟารมสุกรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ต.โคกตูม
อ.หนองแค จ.สระบุรี

3.3 การอบรมสาธิตและติดตั้งระบบถังหมักกาซชีวภาพขนาด 1,000 ลิตร ของโรงเรียน
บานเปร็ดใน

ผลจากการดําเนินการตางๆ ของโครงการฯ ทําใหทางโรงเรียนบานเปร็ดในเสนอตัวเองเปน
“ศูนยเรียนรูดานพลังงานทางเลือกของชุมชน” และสิ่งท่ีดําเนินการแลวเสร็จ คือ อาคารสาธิตการ
ผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเหลือใช และเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 โครงการฯ ไดจัดอบรมและ
รวมกับชุมชนในการติดตั้งถังหมักกาซชีวภาพขนาด 1,000 ลิตร ข้ึนจํานวน 1 ชุด ท้ังน้ีเพื่อใชเปนชุด
เรียนรูดานการจัดการขยะอินทรีย (ขยะจากเศษอาหาร) โดยระบบบอหมักกาซชีวภาพ นอกจากน้ียังมี
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แผนท่ีจะจัดทําชุดสาธิตดานพลังงานทางเลือกอื่นๆ อีก เชน เตาชีวมวลจากเศษไม เตาอบประสิทธิภาพ
สูง และการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับแสงสวาง เปนตน

ภาพที่ 7 ถังหมักกาซชีวภาพท่ีติดตั้งและใชงานในโรงเรียนบานเปร็ดใน

3.4 เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู : ชุดความรูดานพลังงาน ณ หองประชุมบานปูรีสอรท
วันที่ 21 ธันวาคม 2555

เพื่อกอใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองในการทํางานรวมกันของนักวิจัยและชุมชน ทางโครงการฯ
ไดดําเนินการใหมีการจัดสัมมนาเพื่ออบรมกระบวนการจัดการความรูความเขาใจดานพลังงานแกชุมชน
ข้ึนท่ีบานปูรีสอรท เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 โดยเนนเน้ือหาเร่ืองภาษาท่ีสื่อระหวางนักวิจัยและชุมชน
ใหมีความเขาใจตรงกัน นอกจากน้ียังไดรวมปรึกษาหารือระหวางนักวิจัยและชุมชนเพื่อถอดบทเรียนท่ี
ไดจากการจัดทําพลังงานทางเลือกของชุมชนดวย ซ่ึงสวนน้ีจะไดจัดทําเปนรายงานสรุปถอดบทเรียน
ดานพลังงานชุมชนตอไป

ท้ังน้ีสาระสําคัญท่ีเปนผลของการประชุม ทําใหรับทราบถึงสภาพการณเพื่อใหทีมวิจัยไดนําไป
ปรับปรุงและดําเนินการตอไป โดยมีขอสรุปดังน้ี
สิ่งที่คาดหวังตามวัตถุประสงค

1. รูปแบบและแผนชุมชนในการพึ่งพาตนเองดานพลังงาน
2. ฐานขอมูลดานพลังงานชุมชน
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3. เครือขายการทํางานรวมกันของภาคีท่ีเกี่ยวของ
4. อาสาสมัครยุวชนพลังงาน
5. ตนแบบการผลิต/การใชเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับชุมชน
6. เอกสารถอดบทเรียน กระบวนการพัฒนาการใชพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนแบบมีสวนรวม

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
1. จากการเก็บขอมูลดานการใชพลังงาน ทําใหทราบถึงรายจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชพลังงาน
2. เกิดการตกหลน/ไมสมบูรณ ในการเก็บขอมูลเน่ืองจากไมมีการติดตามผล
3. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนบานเปร็ดใน เชน  การผลิตกาซชีวภาพ

และผลิตไบโอดีเซล เปนตน
4. เกิดรูปแบบและแผนงานชุมชนในการพึ่งตนเองดานพลังงานท่ีใชไดจริง
5. เกิดยุวชนท่ีมีการเรียนรูดานพลังงาน แตยังไมเกิดอาสาสมัคร
6. ไดตนแบบการผลิตกาซชีวภาพของชุมชนท่ีโรงเรียนบานเปร็ดใน
7. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนในการประหยัดพลังงาน เชน การกลับไปใช

พลังงานโซลาเซลหลังจากท่ีหยุดใชมานาน
8. เกิดแนวคิดการใชพลังงานจากเศษไมท่ีเหมาะสมกับชุมชน
9. เกิดเอกสารการเรียนรูเร่ืองการผลิตพลังงาน เชน วิธีการผลิตกาซชีวภาพ

เพราะอะไรจึงเกิดความแตกตาง
1. ชาวบานสวนใหญยังไมเขาใจเร่ืองสถานการณวิกฤตพลังงาน และยังไมเห็นความสําคัญ
2. ไมมีการติดตามขอมูลพลังงานทําใหเกิดการตกหลน/ไมสมบูรณของขอมูล
3. ชาวบานสวนใหญยังไมเขาใจความสําคัญของปญหาจึงทําใหขยายเครือขายไดนอย
4. ไมมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอาสาสมัคร

ภาพที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมวิจัยและนักวิจัยชุมชน
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3.5 การอบรมและติดตั้งไฟริมทางจากโซลาเซลล วันที่ 16-17 มีนาคม 2556
การจัดอบรมในคร้ังน้ี สืบเน่ืองจากแผนยุทธศาสตรพลังงานทางเลือกของชุมชน ท่ีนักวิจัยชุมชน

และคณะกรรมการพลังงานบานเปร็ดใน ไดรวมกันจัดทําข้ึน มีเปาหมายเพื่อใหการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนบานเปร็ดในใหเปนอีกตัวอยางหน่ึงของชุมชนท่ีสามารถลดภาระการพึ่งพาแหลง
พลังงานภายนอกชุมชน และเปนการเตรียมรับกับปญหาการขาดแคลนพลังงานสิ้นเปลือง (Fossil Fuel)
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนเพื่อลดปญหาผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยการนําโซลาเซลลเกา
ของบานเปร็ดใน ซ่ึงเปนหน่ึงในหาของแผนยุทธศาสตรพลังงานทางเลือก มาใชประโยชน

ท้ังน้ีสืบเน่ืองจากเม่ือประมาณสิบกวาปยอนหลังหมูบานเปร็ดในเปนหมูบานท่ีสายไฟฟายังเขา
ไมถึง เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนผูหางไกล ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมีนโยบายสนับสนุนให
ชุมชนหางไกลเหลาน้ีไดมีไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไวใช จึงไดใหการสนับสนุนแผนโซลาเซลลแก
หมูบานเปร็ดใน เพื่อนํามาใชประโยชนสําหรับผลิตกระแสไฟฟาไวใชในครัวเรือน เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น
40 แผน  ตอมาเม่ือสายไฟฟาเขาถึง โซลาเซลลดังกลาวจึงไมเปนท่ีนิยมอีกตอไป ประกอบกับปญหาท่ี
พบวาชุดอุปกรณโซลาเซลล ไมสามารถจายกระแสไฟฟาไดจึงเลิกใชไฟฟาจากโซลาเซลล ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ชุมชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลชุดอุปกรณ เชน แบตเตอร่ีไมสามารถเก็บประจุ และชุด
อินเวอรเตอรเสีย เปนตน

อยางไรก็ดี เม่ือมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรรวมกันและมีมติเร่ืองการผลิตกระแสไฟฟาจากแผง
โซลาเซลลท่ีมีอยูเดิม จึงไดจัดใหมีการเชิญทีมผูเช่ียวชาญลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบแผนโซลาเซลลน้ันๆ
ผลจากการสํารวจตรวจสอบพบวาแผนโซลาเซลลดังกลาวยังคงใชงานได และมีอายุการใชงานของแผน
โซลาเซลล 50 ปข้ึนไป จึงไดมีการจัดอบรมใหชุมชนไดเขาใจเร่ืองของการบํารุงรักษาชุดอุปกรณ
โดยเฉพาะการซอมแซมแบตเตอร่ี ดวย

ภาพที่ 9 ชุดอุปกรณอินเวอรเตอรเสีย หรือ แบตเตอร่ีเสีย
ท้ังน้ี แผนโซลาเซลลเกายังสามารถใชงานได
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ผลจากการสํารวจตรวจสอบและอบรมใหความรูความเขาใจแกชุมชนบานเปร็ดในดานพลังงาน
จากโซลาเซลลในคร้ังน้ัน สงผลใหชุมชนเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงและตระหนักเห็นถึง
ประโยชนท่ีจะไดจากพลังงานแสงอาทิตยอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ันจึงไดริเร่ิมพัฒนาเพื่อใหเกิดการใชประโยชน
พลังงานทดแทนอยางสูงสุด โดยโครงการฯ ไดกําหนดใหโรงเรียนบานเปร็ดใน เปนโรงเรียนนํารองเร่ือง
พลังงานทดแทน และนายชวภณ แสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดในไดเขารวมเปนกรรมการ
พลังงานชุมชน โดยใชสถานท่ีของโรงเรียนบานเปร็ดในเปนสถานท่ีติดตั้งไฟทางเดินเทาบริเวณดานหนา
อาคารโรงเรียน

แนวทางการจัดโครงการ
1. เชิญวิศกรกลุมอาสาสมัคร รณรงคการติดตั้งแผนเซลลโซลาเซลลเกา และฟนฟูหรือชวยยืดอายุ

แบตเตอร่ี ดวยวิธีปรับความเขมขนนํ้ากรดในแบตเตอร่ี  ทําการสาธิตชุดอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา
ในบาน สามารถตอกับกระแสตรงได เชน โทรทัศน สวาน ปมนํ้า หลอดไฟ เปนตน

2. เชิญอาสาสมัครในกลุมมาสอนสาธิต ติดตั้งแผนโซลาเซลลเกา ตอกับ แบตเตอร่ี และหลอดไฟ
สามารถใชงานไดจริงในโรงเรียนบานเปร็ดใน จนเปนผลสําเร็จ และชาวบานเปนผูลงมือติดตั้ง
ชุดอุปกรณ ดวยตนเอง

อุปกรณ
1. แผนโซลาเซลล เกา
2. สายไฟ
3. หลอดไฟ หลอดตะเกียบ
4. หลอดไฟ LED
5. แบตเตอร่ีรถยนต
6. อินเวอรเตอร
7. UPS เกา จากคอมพิวเตอร

ขบวนการสาธิต
1. นําแผนโซลาเซลลเกา ตอกับอุปกรณ อินเวอรเตอรเกา ท่ียังคงใชงานได ตอกับหลอดไฟ

กระแสไฟฟาตรง 220 โวลต
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ภาพที่ 10 แผนโซลาเซลลเกา ตอกับอินเวอรเตอรเกา

2. กรณี อินเวอรเตอรเกาเสียหายไดประยุกต นําแผนโซลาเซลลเกา มาตอกับอุปกรณ UPS หรือ
ชุดสํารองไฟของคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติ แปลงไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอร่ี 12 โวลต เปน
ไฟกระแสสลับ 220 โวลต  ตอกับหลอดไฟ 220 โวลต

ภาพที่ 11 แผนโซลาเซลลเกา ตอกับเคร่ืองสํารองไฟ ของคอมพิวเตอร UPS เกา
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3. กรณี อินเวอรเตอรเกาเสียหาย นําแผนโซลาเซลลเกา มาตอกับแบตเตอร่ี 12 โวลต และชุด
หลอดไฟ หรือ หลอดไฟ LED 12 โวลต

ภาพที่ 12 แผนโซลาเซลลเกา ตอกับแบตเตอร่ี 12 โวลต  และชุดหลอดไฟ 12 โวลต

ภาพที่ 13 ชาวบานรวมกันตอแผงโซลาเซลล บริเวณโรงเรียนบานเปร็ดใน
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3.6 จัดคายเรียนรูดานพลังงานทางเลือกเพื่อจัดทีมเยาวชนดานพลังงานทางเลือกของ
ชุมชน ตลอดเปนการเสริมความรูความเขาใจและกระตุนความสนใจดานพลังงานทางเลือก
ใหกับชุมชนเพิ่มขึ้น

จากการท่ีคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18-20 มีนาคม 2556 ไดมีกิจกรรม
หลักคือการสงเสริมใหนักวิจัยชุมชนสามารถถายทอดความรูในองคความรูแตละดานท่ีรับดําเนินการ
ท้ังน้ีนักวิจัยชุมชนดานพลังงานทางเลือก และนายชวภณ แสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดใน
ไดมีสวนรวมในการถายทอดความรูในประเด็นความรูเร่ืองโซลาเซลล และเตากาซชีวภาพใหกับยุวชน
คร้ังน้ี โดยผลของการจัดกิจกรรมเรียนรูดานพลังงานทางเลือก ทําใหยุวชนไดรับทราบถึงแหลงพลังงาน
ทางเลือก และสัมผัสของจริง ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป นอกจากน้ีกิจกรรมคาย
เรียนรูยังชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับนักวิจัยชุมชนใหสามารถเปนวิทยากรนําความรูท่ีไดถายทอดยัง
เครือขายองคกรตางๆ ตอไป

ภาพที่ 14 กิจกรรมการอบรมพลังงานในคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม

3.7 การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเร่ืองการทําเตาชีวมวลจากฟน ในวันที่ 20-21 เมษายน
2556

จุดเร่ิมตนของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเตาชีวมวลจากฟน เกิดข้ึนมาจากการ
แสวงหาของคณะกรรมการพลังงานชุมชนบานเปร็ดใน ท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญของพลังงาน
ทางเลือกท่ีจะนํามาใชแทนพลังงานฟอสซิลในอนาคต โดยไดมีการประชุมและลงความเห็นวาแหลง
ทรัพยากรชีวมวลบานเปร็ดใน คือ ไมฟน ท่ีเปนผลพลอยไดจากการริดกิ่งในสวนผลไม ควรจะนํามาใช
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ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด จึงไดนําเสนอแนวคิดน้ีใหคณะวิจัยหลักดานพลังงาน ซ่ึงไดมีการประสานนํา
ผู เ ช่ียวชาญดานพลังงาน คือ อาจารยสมมาส แกวลวน อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเปนผูอบรมและสอนวิธีการทําเตาชีวมวล

ผลสําเร็จท่ีได ชาวบานเปร็ดใน สามารถเรียนรูและทําเตาชีวมวลได โดยในวันท่ีอบรมมีเตาชีว
มวลท่ีประกอบเสร็จสิ้นจํานวน 20 เตา และไดทําการจําหนายแกชาวบานโดยนําเงินท่ีไดสําหรับการ
จัดทํากองทุนดานพลังงานทางเลือกของบานเปร็ดในตอไป

ขั้นตอนและวิธีทําเตาชีวมวล
เตาชีวมวลท่ีออกแบบข้ึนเพื่อใหชุมชน จะเปนการนําวัสดุเหลือใชมาประกอบเปนเตา เชน ปบ

ทอสูบนํ้าเกา ซ่ึงจะมีตนทุนต่ํา ชาวชุมชนสามารถทําใชเองไดสําหรับการหุงตมในครัวเรือน โดยใชเศษ
วัสดุเหลือใชจากการทําเกษตร เชน เศษไม แกลบ มาเปนแหลงเช้ือเพลิง ซ่ึงมีหลักการทํางานท่ีไปทําให
อากาศไหลข้ึน เปนการเผาไหมในท่ีจํากัด โดยปริมาณอากาศถูกทําใหเกิดความรอน และความรอน
เหลาน้ีจะไปเรงปฏิกิริยาตอเน่ืองอื่นๆ ใหเปลี่ยนเช้ือเพลิงแข็ง(แกลบ กิ่งไม ใบไม) กลายเปนแกส
เช้ือเพลิงหรือเปลวไฟในท่ีสุด

1) สวนประกอบ
ปบ หรือถังสีท่ีเปนโลหะ ทอสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว 1 ทอ  ทอสูบนํ้าขนาด 6 น้ิว 1 ทอ แกลบผสมดิน

อัตราสวน 1 ตอ 1 เหล็กขนาด 6 มิลลิเมตรสําหรับยึดและจัดกึ่งกลางทอตะแกรงขนาดเสนผาศูนยกลาง
6 น้ิวสําหรับวางในทอ

2) วิธีการทํา
2.1) นําปบมาเปนตัวหุมภายนอก สวนภายในใหใชทออาจเปนทอสูบนํ้าเกา หรือท่ีเปนโลหะ

ขนาดประมาณ 6 น้ิว แลวนําตะแกรงเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิวมาวางในทอใหลึกลงไปประมาณ 25
เซนติเมตร จากน้ันเช่ือมตะแกรงเขากับทอ

2.2) นําทอขนาด 6 น้ิวมาเจาะรูขนาด 6 มิลลิเมตร แถวละ 4 รู 8 แถวใหหางจากปากทอ 3
เซนติเมตร ดานลางเจาะรูขนาด 2 มิลลิเมตร หางจากกนทอ 3 เซนติเมตร จํานวน 8 รูโดยรอบสําหรับ
ไวใสเหล็กยึดและจัดกึ่งกลางทอ ชองลมดานลางใหเจาะเวนฐานไว 1.5 เซนติเมตร ขนาดชองลม กวาง
12 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร ดานตรงขามชองลมเจาะใหมีขนาดกวาง 15 เซนติเมตร สูง 7
เซนติเมตร
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เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร

2.5) การประกอบเตา จัดชองลมใหตรงกันแลวเช่ือมยึดฐานของทอท้ังสองขนาดดวยเหล็กขนาด
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2.6) นําฝาปบท่ีเจาะไวมาปดทับ แลวปดทับดวยดินผสมกับแกลบดําในอัตราสวน 1 ตอ 1 อีก
คร้ังใหเสมอกับขอบทอ 6 น้ิว ฉาบแตงใหเรียบรอย แลวท้ิงใหแหงสนิท จึงนํามาใชงาน

2.7) วิธีการใชงาน นําเศษกิ่งไม ใบไม มาใสในเตา จากน้ันจุดไฟ ซ่ึงเปลวไฟท่ีไดจะรอนแรง
และใชเช้ือเพลิงนอย

ภาพที่ 15 กิจกรรมการอบรมการทําเตาชีวมวลในชุมชนบานเปร็ดใน

3.8 การจัดเวทีประชาพิจารณเพื่อจัดทําพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมตามความตองการของ
ชุมชน

ผลการจัดทําเวทีประชาพิจารณฯ ไดรางแผนยุทธศาสตรดานพลังงานทางเลือกของชุมชนบาน
เปร็ดใน ดังน้ี

1. อบรมและติดตั้งเทคโนโลยีเตากาซชีวมวลจากเศษไมใหกับทุกครัวเรือน
2. อบรมและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชกับปมสูบนํ้าสําหรับ

เกษตรกร
3. อบรมและติดตั้งระบบกาซชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตวใหกับรานคาและรานกวยเตี๋ยว
4. จัดหาและสาธิตเตากาซชีวมวลจากถานเพื่อประยุกตใชกับรานอาหารหรือรานกวยเตี๋ยว
5. จัดตั้งศูนยเรียนรูดานพลังงานทางเลือกอยางเปนทางการ
6. ศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน
7. คัดเลือกครัวเรือนนํารองการใชพลังงานทางเลือกรอยเปอรเซ็นต
8. จัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือนและโรงเรียน

นอกจากน้ีเน่ืองจากในการจัดเวทีคร้ังน้ีมีชุมชนใกลเคียงรวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นรวม
ดวย จึงสามารถขยายผลดานการจัดการพลังงานทางเลือกสูชุมชนใกลเคียงไดเปนผลสําเร็จ โดยในเวที
ไดมีขอสรุปรวมกัน คือ ชุมชนหมูท่ี 1 ถึงหมูท่ี 5 ของตําบลหวงนํ้าขาวสนใจเรียนรูการฝกอบรมและ
ติดตั้งเตากาซชีวมวลจากฟนและระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ดังน้ันในการอบรมเทคโนโลยีท้ังสอง
จึงจะไดจัดทําข้ึนนอกพื้นท่ีบานเปร็ดในดวย ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการขยายผลดานพลังงานทางเลือกอยาง
เปนรูปธรรมและเปนการกระชับความสัมพันธและการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน
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ภาพที่ 16 เวทีประชาพิจารณเพื่อจัดทําพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน

ผลท่ีคาดหวัง (เปาหมาย) จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพลังงานชุมชนบานเปร็ดในท่ี
วางไวภายในระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการในระยะท่ี 2 มีดังน้ี

1. ครัวเรือนหันมาใชเตากาซชีวมวลจากฟนทดแทนเตาหุงตมท่ีใชอยูเดิมทุกครัวเรือน
2. เกิดชางชุมชนท่ีสามารถผลิตเตากาซชีวมวลจากฟนและยึดเปนอาชีพได
3. รานอาหารและรานกวยเตี๋ยวหันมาเลือกใชเตากาซชีวมวลจากถานทดแทนเตาหุงตมท่ีใชอยู

เดิมอยางนอย 10 เตา
4. เกษตรกรสนใจเลือกใชโซลาเซลลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับปมสูบนํ้าอยางนอย 50 ราย
5. คาดหวังวาชุมชนจะสามารถคิดถึงรูปแบบอื่นๆ ของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองตามความตองการและวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนตอไป
)ท้ังน้ีเปนผลมาจากชุมชนเขาใจในเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึนน่ันเอง(

6. ไดขอมูลตัวอยางชุมชนท่ีไดรับประโยชนอยางชัดเจนจากการหันมาเลือกใชพลังงาน
ทางเลือกทดแทนการใชพลังงานรูปแบบเดิม : เกิดเปนชุมชนตัวอยาง เพื่อการขยายผลและ
เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนตอไป

ผลการดําเนินงานและ/หรือความสําเร็จของโครงการในระยะที่ผานมา
1. ชุมชนมีความรูความเขาใจดานพลังงานมากข้ึน โดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน คือ ชุมชนสามารถ

ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกท่ีคิดวาเหมาะสมดวยตนเอง เชน
 มีการแสดงความจํานงท่ีชัดเจนในการขอจองเตากาซชีวมวลจากฟน โดยครัวเรือนยินดี

จายเงินสบทบคาใชจายในการผลิตเตาดังกลาว
 ศูนยเรียนรูดานพลังงาน(โรงเรียนบานเปร็ดใน)ไดเสนอเร่ืองเพื่อขอการสนับสนุน

งบประมาณไปกับทางจังหวัดเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชทดแทนกระแสไฟฟาท่ีมีอยูเดิมท้ังระบบ
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4. เกษตรกรสนใจเลือกใชโซลาเซลลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับปมสูบนํ้าอยางนอย 50 ราย
5. คาดหวังวาชุมชนจะสามารถคิดถึงรูปแบบอื่นๆ ของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองตามความตองการและวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนตอไป
)ท้ังน้ีเปนผลมาจากชุมชนเขาใจในเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึนน่ันเอง(

6. ไดขอมูลตัวอยางชุมชนท่ีไดรับประโยชนอยางชัดเจนจากการหันมาเลือกใชพลังงาน
ทางเลือกทดแทนการใชพลังงานรูปแบบเดิม : เกิดเปนชุมชนตัวอยาง เพื่อการขยายผลและ
เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนตอไป

ผลการดําเนินงานและ/หรือความสําเร็จของโครงการในระยะที่ผานมา
1. ชุมชนมีความรูความเขาใจดานพลังงานมากข้ึน โดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน คือ ชุมชนสามารถ

ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกท่ีคิดวาเหมาะสมดวยตนเอง เชน
 มีการแสดงความจํานงท่ีชัดเจนในการขอจองเตากาซชีวมวลจากฟน โดยครัวเรือนยินดี

จายเงินสบทบคาใชจายในการผลิตเตาดังกลาว
 ศูนยเรียนรูดานพลังงาน(โรงเรียนบานเปร็ดใน)ไดเสนอเร่ืองเพื่อขอการสนับสนุน

งบประมาณไปกับทางจังหวัดเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชทดแทนกระแสไฟฟาท่ีมีอยูเดิมท้ังระบบ
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ภาพที่ 16 เวทีประชาพิจารณเพื่อจัดทําพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน

ผลท่ีคาดหวัง (เปาหมาย) จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพลังงานชุมชนบานเปร็ดในท่ี
วางไวภายในระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการในระยะท่ี 2 มีดังน้ี

1. ครัวเรือนหันมาใชเตากาซชีวมวลจากฟนทดแทนเตาหุงตมท่ีใชอยูเดิมทุกครัวเรือน
2. เกิดชางชุมชนท่ีสามารถผลิตเตากาซชีวมวลจากฟนและยึดเปนอาชีพได
3. รานอาหารและรานกวยเตี๋ยวหันมาเลือกใชเตากาซชีวมวลจากถานทดแทนเตาหุงตมท่ีใชอยู

เดิมอยางนอย 10 เตา
4. เกษตรกรสนใจเลือกใชโซลาเซลลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับปมสูบนํ้าอยางนอย 50 ราย
5. คาดหวังวาชุมชนจะสามารถคิดถึงรูปแบบอื่นๆ ของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองตามความตองการและวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนตอไป
)ท้ังน้ีเปนผลมาจากชุมชนเขาใจในเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึนน่ันเอง(

6. ไดขอมูลตัวอยางชุมชนท่ีไดรับประโยชนอยางชัดเจนจากการหันมาเลือกใชพลังงาน
ทางเลือกทดแทนการใชพลังงานรูปแบบเดิม : เกิดเปนชุมชนตัวอยาง เพื่อการขยายผลและ
เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนตอไป

ผลการดําเนินงานและ/หรือความสําเร็จของโครงการในระยะที่ผานมา
1. ชุมชนมีความรูความเขาใจดานพลังงานมากข้ึน โดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน คือ ชุมชนสามารถ

ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกท่ีคิดวาเหมาะสมดวยตนเอง เชน
 มีการแสดงความจํานงท่ีชัดเจนในการขอจองเตากาซชีวมวลจากฟน โดยครัวเรือนยินดี

จายเงินสบทบคาใชจายในการผลิตเตาดังกลาว
 ศูนยเรียนรูดานพลังงาน(โรงเรียนบานเปร็ดใน)ไดเสนอเร่ืองเพื่อขอการสนับสนุน

งบประมาณไปกับทางจังหวัดเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชทดแทนกระแสไฟฟาท่ีมีอยูเดิมท้ังระบบ
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 ชุมชนมีมติรวมกันท่ีจะติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใช
ทดแทนกระแสไฟฟาท่ีมีอยูเดิมของศูนยเรียนรูชุมชน และสหกรณรานคาชุมชน

2. สามารถจัดตั้งศูนยเรียนรูดานพลังงานทางเลือกไดอยางเปนรูปธรรม
3. มีการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอยางเปนรูปธรรมข้ึนในชุมชน คือ

 ติดตั้งระบบถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรียขนาด 1 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด
 ติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 แหง (โรงเรียนบาน

เปร็ดใน)
 มีการใชเตากาซชีวมวลจากเศษไมจํานวน 20 ครัวเรือน (ตองการมากกวาน้ี แตผลิตได

ไมทันในระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ)
4. สามารถรวมกันรางแผนยุทธศาสตรพลังงานทางเลือกชุมชนได ดังรายละเอียดขางตน
5. สามารถขยายผลความสําเร็จสูชุมชนขางเคียงไดสําเร็จ ดังไดกลาวในรายละเอียดไปแลว

ขางตน

แนวทางสําหรับการดําเนินงานดานพลังงานในระยะตอไป
จากผลของความสําเร็จของโครงการดังกลาวขางตน ทางมูลนิธิฯ รวมกับชุมชนจึงมีมติรวมกันท่ี

จะปฏิบัติการตามรางแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีวางไวอยางเครงครัด ดังน้ันในการดําเนินงานดานพลังงานใน
ระยะตอไปจึงมุงเนนการอบรม สาธิตและติดตั้งเทคโนโลยีตามท่ีกําหนดไวในแผน ตลอดจนจะมุงเนน
การขยายผลการเรียนรูและการใชพลังงานทางเลือกสูชุมชนใกลเคียงพรอมกับการพัฒนาชุมชนบาน
เปร็ดในใหเปนศูนยเรียนรูดานพลังงานทางเลือกควบคูกันไป

นอกจากน้ีการดําเนินงานดานพลังงานชุมชน จะอาศัยการทํางานรวมกับพลังงานจังหวัดตราด
โดยไดมีการนําเสนอแผนพลังงานทางเลือกชุมชนบานเปร็ดในใหกับพลังงานจังหวัดตราด ซ่ึงจะชวยให
การดําเนินงานดานพลังงานชุมชนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางย่ังยืน ตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว


